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Ông NGUYỄN HỒNG MINH
Tổng Giám đốc công ty CP quản lý và khai thác tòa nhà PMC

Bất động sản hiện nay đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, sự khủng hoảng 
thừa và khủng hoảng thiếu. Tuy nhiên, thực trạng đó cũng đồng thời tạo cơ hội 
cho thị trường thật. Với hoàn cảnh hiện tại, mở rộng các chính sách ưu đãi cho 
người nước ngoài cũng như tạo điều kiện cho người dân trong nước có nhu cầu 
thật chính là hai phương án mà chúng tôi xin được góp ý kiến nhằm tháo gỡ 
một phần tình hình cho thị trường bất động sản.

Tháo gỡ bằng

NHÀ NƯỚC NÊN MUA LẠI NỢ XẤU 
TỪ NGÂN HÀNG

Khủng hoảng là cơ hội để chúng ta 
chuyển từ thị trường bán nhà trên giấy - 
hợp đồng góp vốn sang bán nhà thực khi 
chúng ta dư nguồn cung. Tại thời điểm này, 
Nhà nước nên tiến hành mua toàn bộ nợ 
xấu ở một mức giá hợp lý, chuyển thành tài 
sản của công ty mua bán nợ xấu và từ tài 
sản đó, chúng ta thiết kế ra một sản phẩm 
phù hợp hơn. Kinh nghiệm tại một số nước 
cho thấy, Nhà nước sẽ đổ tiền ra cứu ngân 
hàng và sau đó mua lại một phần ngân hàng 
này. Với tình hình tại Việt Nam hiện nay, Nhà 
nước nên đổ tiền ra cứu thị trường BĐS 
bằng cách nhận lại phần nợ xấu. Nhưng, 
cũng nhấn mạnh rằng tài sản nợ xấu cần 
đánh giá lại. Sau đó, những tài sản nợ xấu 
- chủ yếu là BĐS sẽ được chuyển cho một 
công ty khai thác, quản lý nhà để thiết kế 
lại theo đúng nhu cầu mua nhà để ở của 
người dân. Ở đây, Nhà nước cần làm mạnh 
và các đơn vị bất động sản cũng cần chấp 
nhận luật chơi, chấp nhận phá sản nếu kinh 
doanh không hiệu quả. 

Khủng hoảng nhà ở là cung vượt quá 
cầu - nhà xây lên, dù giá rẻ vẫn không thể 
bán được do sức mua yếu hoặc cầu vượt 
quá cung - nhà đầu tư dù có dốc hết sức để 
xây dựng các dự án mới nhưng vẫn không 
đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Việt Nam thì 
ngược lại, người xây ra không bán được, 
nhưng người không có nhà vẫn không thể 
mua. Hai loại khủng hoảng này hoàn toàn 
khác nhau và cần phải gọi tên đúng khủng 
hoảng. Như vậy, Nhà nước khi bỏ tiền ra để 
giải cứu thị trường BĐS phải hết sức thận 
trọng và chỉ nên hỗ trợ những người thực 
sự có nhu cầu mua nhà để ở chứ không 
nên cứu nhà đầu cơ.

TÌM HƯỚNG ĐI MỚI NHẰM THÁO 
GỠ THỊ TRƯỜNG
Để góp phần tháo gỡ các khó khăn trong 

lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chúng ta 
nên khơi thông nguồn vốn từ bên ngoài vào 
thị trường BĐS Việt Nam (cho phép người 
nước ngoài mua không hạn chế các căn hộ 
chung cư cao cấp tại Việt Nam) đồng thời 
áp dụng chính sách ưu đãi khuyến khích 
mua - bán căn hộ giá rẻ để người có nhu 
cầu thực có thể tiếp cận được những sản 
phẩm phù hợp.

Cho phép cho người nước ngoài 
mua căn hộ chung cư cao cấp tại Việt 
Nam, không hạn chế về số lượng, 
theo những điều kiện sau:

1) Người nước ngoài dù thường trú hay 
không thường trú tại Việt Nam phải ủy quyền 
và ủy nhiệm cho một luật sư Việt Nam hoặc 
một người môi giới bất động sản Việt Nam 
có chứng chỉ đang hành nghề (NGƯỜI ĐẠI 
DIỆN) tại địa phương có căn hộ chung cư, 
thay mặt họ thực hiện các thủ tục, giao dịch, 
nghĩa vụ liên quan đến căn hộ chung cư mà 
họ dự kiến mua hoặc đang sở hữu.

2) Căn hộ được bán cho người nước 
ngoài phải ở trong chung cư có đủ điều 
kiện về mặt pháp lý, chất lượng, kỹ thuật để 
cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ và sử 
dụng được ngay tại thời điểm mua, bán căn 
hộ. Chỉ có doanh nghiệp chủ dự án chung 
cư (và người nước ngoài mua căn hộ từ 
doanh nghiệp này) mới được bán căn hộ 
cho người nước ngoài. 

3) Giá mua căn hộ chung cư không 
dưới 100.000 USD. Số tiền mua, bán căn 
hộ phải được chuyển từ một ngân hàng 
ở nước ngoài vào một ngân hàng có hoạt 
động tại Việt Nam, người mua cam kết 
nguồn gốc tiền này là hợp pháp (từ tiền thu 

nhập hoặc từ tiền vay, mượn; tránh trường 
hợp rửa tiền). Nếu nguồn tiền có nguồn gốc 
từ Việt Nam, người mua phải chứng minh 
nguồn gốc từ thu nhập và/hoặc vay, mượn 
ngân hàng có 100% vốn nước ngoài tại Việt 
Nam.

4) Người nước ngoài sở hữu căn hộ 
được quyền ở, cho người khác lưu trú, cho 
thuê, thế chấp căn hộ tại ngân hàng có hoạt 
động tại Việt Nam, tặng cho, để lại thừa kế, 
bán căn hộ. Các giao dịch liên quan đến căn 
hộ phải thông qua NGƯỜI ĐẠI DIỆN. Nếu 
căn hộ của người nước ngoài được bán 
cho người nước ngoài khác cũng phải tuân 
thủ theo các điểm nêu trên (tức người mua 
phải có NGƯỜI ĐẠI DIỆN để giao dịch) 
giá mua, bán căn hộ không dưới 100.000 
USD - trường hợp nếu bán căn hộ chung 
cư trị giá dưới 100.000 USD thì phải bán 
cho người Việt Nam. Người nước ngoài 
mua phải chuyển tiền, cam kết, chứng minh 
nguồn vốn như theo điểm (3) nêu trên.

Một số người lo ngại việc cho phép 
người nước ngoài mua căn hộ sẽ đẩy giá 
căn hộ chung cư. Theo chúng tôi, mối lo 
ngại này là không có căn cứ. Tại nhiều nước 
như (Anh, Mỹ, Singapore…) không hạn chế 
số lượng nhà ở bán cho người nước ngoài, 
và rõ ràng các nước này được lợi do bán 
sản phẩm trong nước, thu được nguồn vốn 
từ nước ngoài, không khác gì xuất khẩu tại 
chỗ. Nhà nước thu được thuế, phí. Doanh 
nghiệp ngoài lợi nhuận từ kinh doanh bán 
nhà còn thu được phí quản lý và các phí 
dịch vụ khác, tạo công việc cho người bản 
địa. Hiện có rất nhiều người Việt Nam đã 
mua nhà tại Mỹ và Singapore với giá từ vài 
trăm nghìn đến hàng triệu đô la Mỹ. Việc 
quản lý căn hộ chung cư của người nước 
ngoài sẽ không thành vấn đề, nếu  quy định 
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mọi thủ tục giao dịch liên quan đến căn hộ 
phải thông qua NGƯỜI ĐẠI DIỆN. NGƯỜI 
ĐẠI DIỆN có trách nhiệm thay chủ sở hữu 
nước ngoài thực hiện thủ tục với các cơ 
quan quản lý, chủ dự án, công ty quản lý. 
Theo dự báo của chúng tôi, nếu những quy 
định trên được thông qua, trong vài năm tới 
sẽ có hàng chục nghìn căn hộ chung cư 
cao cấp tại Việt Nam được bán cho người 
nước ngoài, bao gồm trước hết những 
người nước ngoài đang sinh sống, kinh 
doanh, làm việc tại Việt Nam, thân nhân 
và bạn bè của họ. Đối tượng mua có thể 
từ Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật 
Bản và nhiều nước khác. Vốn thu hồi từ 
việc bán căn hộ chung cư cho người nước 
ngoài chắc chắn sẽ tạo cú hích để phục hồi 
nhanh chóng ngành kinh doanh bất động 
sản tại Việt Nam, qua đó giảm bớt được 
khó khăn cho ngân hàng và một số ngành 
kinh tế khác.

Chính sách ưu đãi, khuyến khích 
mua - bán căn hộ giá rẻ (CHGR)

1. Bất cứ một công dân Việt Nam trên 
18 tuổi cũng được hưởng 1 lần (duy nhất) 
chính sách này khi mua căn hộ giá rẻ - 
CHGR (trừ những người đã mua căn hộ 
cho người có thu nhập thấp). 

2. Khuyến khích các doanh nghiệp, 
ngân hàng tham gia bán căn hộ chung cư 
giá rẻ. Doanh nghiệp kinh doanh bất động 
sản đăng ký chương trình bán CHGR  và 
được hưởng ưu đãi theo chương trình này. 

3. Để đăng ký tham gia chương trình 
bán CHGR, doanh nghiệp phải đảm bảo 
các điều kiện sau đây:

3.1) Toàn bộ căn hộ trong dự án chung 
cư liên quan của doanh nghiệp đều thuộc 
đối tượng trong chương trình bán CHGR 
(trừ trường hợp nêu tại điểm 3.5);

3.2) Áp dụng có thời hạn giá bán CHGR 
của doanh nghiệp không quá một tỷ đồng, 
giá 1m2 CHGR ở hai thành phố lớn là Hà 
Nội và Hồ Chí Minh không quá 12.000.000 
đồng/1m2, ở các tỉnh, thành phố khác giá 
trung bình 10.000.000 đồng/1m2 (giá này 
bao gồm tiền VAT, tiền sử dụng đất, nhưng 
chưa bao gồm phí bảo trì, lệ phí trước bạ…). 
Diện tích một CHGR không quá 100 m2.

3.3) Doanh nghiệp phải có một Ngân 
hàng (trong danh sách những Ngân hàng 
được Ngân hàng Nhà nước cho phép tham 
gia chương trình chính sách CHGR) xác 
nhận:

- Bảo lãnh cho những nghĩa vụ quan 
trọng của doanh nghiệp (VD: Nghĩa vụ hoàn 
thành dự án theo phương án đã đăng ký);

- Sẽ nhận tiền từ người mua vào tài 
khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng, 
giám sát việc sử dụng số tiền đó (theo 
phương án đã đăng ký);

- Sẽ cho người mua vay ít nhất 50% giá 
CHGR (chưa khấu trừ ưu đãi) với lãi suất 
ưu đãi không vượt quá lãi suất cơ bản - 
LSCB do Ngân hàng Nhà nước quy định 
(hiện nay là 9%, nếu LSCB trên 9% chỉ tính 
lãi suất 9%), thời hạn cho vay là 05 năm kể 
từ ngày người mua CHGR được bàn giao 
nhà theo phương án đã đăng ký. 

3.4) Đăng ký phương án bán, lộ trình 
bàn giao, chất lượng chung cư và quản 
lý CHGR, cam kết thực hiện theo đúng 
phương án này (Doanh nghiệp phải quản 
lý trực tiếp chung cư CHGR ít nhất 05 năm 
kể từ ngày được đưa chung cư đi vào vận 
hành).

3.5) Đối với doanh nghiệp đang có 
dự án chung cư dở dang, tồn đọng từ 50% 
tổng diện tích căn hộ của một chung cư trở 
lên (chưa bán được), họ cũng được đăng 
ký tham gia chương trình chính sách CHGR 
nếu họ đồng ý để 100% tổng diện tích còn 
tồn đọng tham gia chương trình này và diện 
tích, giá căn hộ tham gia chương trình đáp 
ứng điều kiện (nêu tại điểm 3.2), có Ngân 
hàng xác nhận (theo điểm 3.3 nêu trên). 
Cho phép và khuyến khích doanh nghiệp 
tách căn hộ có diện tích lớn thành các căn 
hộ có diện tích nhỏ hơn phù hợp với chính 
sách CHGR.

4. Ưu đãi cho công dân tham gia chương 
trình mua CHGR theo những điều kiện:

4.1) Mỗi công dân Việt Nam, đang đóng 
bảo hiểm xã hội, đã đóng liên tục từ một 
năm trở lên, được Nhà nước ưu đãi 1 suất 
25m2 thuộc diện tích một CHGR.

4.2)  Nhiều công dân có đủ điều kiện 
(4.1 nêu trên). Có quan hệ vợ chồng, bố mẹ 
- con cái, có thể hợp thành một hộ được 
hưởng chính sách ưu đãi mua một CHGR. 

4.3) Chính sách ưu đãi CHGR: Mỗi 
người được hưởng chính sách sẽ được 
Nhà nước hoàn tiền thuế VAT, và tiền sử 
dụng đất cho diện tích mua 25 m2 CHGR, 
việc hoàn này được thực hiện ngay bằng 
cách khấu trừ vào tiền thuế VAT và tiền sử 
dụng đất tương ứng vào giá bán CHGR 
của doanh nghiệp. Nếu hộ gia đình mua 
CHGR có nhiều người chưa hưởng chính 
sách CHGR sẽ được tính chung khi mua 
CHGR, nhưng diện tích được hưởng chính 
sách CHGR không quá diện tích CHGR. 

4.4) Việc hưởng ưu đãi sẽ trên cơ sở 
thỏa thuận với nhà nước. Công dân được 
ưu đãi phải cam kết trong 05 năm kể từ 

ngày được bàn giao CHGR phải sống tại 
căn hộ này (phải dọn đến ở trong vòng 6 
tháng kể từ ngày được nhận bàn giao căn 
hộ), không được để trống căn hộ, không 
cho thuê, cho mượn, bán căn hộ cho 
người khác dưới bất kỳ hình thức gì. Căn 
hộ chung cư chỉ được thế chấp cho ngân 
hàng để vay tiền theo chính sách CHGR. 
Có quy định riêng về trường hợp ly hôn, 
thừa kế, để đảm bảo sau sự kiện này, căn 
hộ không được bán, cho thuê, cho mượn 
cho đối tượng khác ngoài đối tượng được 
chia thừa kế hoặc được chia tài sản theo 
quyết định của tòa án khi ly hôn (trong thời 
hạn 05 năm nêu trên). Sau thời hạn 05 năm 
này, công dân (hộ công dân) sẽ được cấp 
sổ đỏ và được quyền định đoạt căn hộ này, 
những hạn chế trên được hủy bỏ.

4.5) Nếu công dân (hộ công dân) được 
hưởng ưu đãi không thể giữ cam kết theo 
điểm (4.4 nêu trên) phải tự nguyện báo 
cho cơ quan quản lý biết trước khi phá vỡ 
cam kết và trả lại ngay số tiền VAT, tiền sử 
dụng đất mà nhà nước đã ưu đãi cho toàn 
bộ diện tích căn hộ và chịu phạt bằng 50% 
tổng số tiền này. Ngoài ra, phải thanh toán 
đầy đủ tiền gốc và lãi cho ngân hàng cho 
vay theo chính sách CHGR. Nếu công dân 
không tự giác báo cho cơ quan quản lý biết, 
khi bị phát hiện vi phạm ngoài việc trả lại 
tổng số tiền được nhà nước ưu đãi sẽ chịu 
phạt bằng 100% số tiền này, người phát 
hiện được thưởng bằng 50% số tiền phạt. 
Nhà nước có quyền không cấp sổ đỏ, phát 
mãi căn hộ và yêu cầu doanh nghiệp áp 
dụng biện pháp khác (như ngừng dịch vụ 
quản lý, điện, nước…) nếu người vi phạm 
không đóng đủ các tiền trên. Riêng trường 
hợp người mua không trả được nợ ngân 
hàng, bị phát mãi căn hộ, trước khi phát 
mãi căn hộ, ngân hàng phải (thay người 
mua) trả lại cho Nhà nước khoản tiền thuế 
VAT và tiền sử dụng đất mà người mua đã 
được ưu đãi, và nộp phạt thay người mua 
25%.

5. Ưu đãi cho doanh nghiệp và Ngân 
hàng tham gia chương trình chính sách 
CHGR

5.1) Doanh nghiệp được hoãn nộp 
100% tiền sử dụng đất trong vòng 05 năm 
kể từ ngày đăng ký dự án. Chỉ khi họ thu 
được tiền sử dụng đất tương ứng phần 
diện tích ngoài diện tích căn hộ được ưu 
đãi, họ mới phải nộp phần tiền này.

5.2) Đối với những dự án, tiền sử 
dụng đất được xác định sát giá thị trường 
(hoặc quá cao so với hiệu quả kinh doanh), 
UBND cấp tỉnh được phép giảm 50% mức 
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tiền này cho doanh nghiệp đăng ký hoặc 
cam kết đăng ký tham gia chương trình 
chính sách CHGR cho dự án này (phần 
diện tích chung cư tham gia chính sách 
CHGR).

5.3) Những doanh nghiệp thuộc 
trường hợp điểm 3 mục 3.5 nêu trên, tỷ 
lệ phần hoãn, giảm tiền sử dụng đất sẽ 
tương ứng tỷ lệ tổng diện tích căn hộ tham 
gia chương trình chính sách CHGR  so với 
tổng diện tích căn hộ của chung cư.

5.4) Doanh nghiệp được miễn thuế 
thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động kinh 
doanh gắn liền doanh thu từ việc bán căn 
hộ theo chính sách CHGR.

5.5) Ngân hàng tham gia chương 
trình chính sách CHGR được Nhà nước 
ưu đãi bằng cách hoàn lại một khoản tiền 
tương ứng bằng 1,5% tổng dư nợ cho vay 
theo chính sách CHGR vào ngày cuối của 
mỗi năm. Việc hoàn này thực hiện tại thời 
điểm Ngân hàng nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp bằng việc giảm trừ từ khoản thuế 
phải nộp này một khoản tương ứng mức 
1,5% tổng diện tích dư nợ nêu trên.

Có thể lấy một ví dụ cụ thể minh họa cho 
điều này: Một hộ có bố, mẹ và một con (đều 
trên 18 tuổi), đều đang làm việc, đang đóng 
bảo hiểm xã hội, đều đã đóng bảo hiểm xã 
hội liên tục từ một năm trở lên, chưa có ai 
được hưởng chính sách CHGR, và chưa 
mua căn hộ chung cư thu nhập thấp theo 
giá ưu đãi. Họ đặt mua một căn hộ 90m2 
của một chung cư tham gia chương trình 
chính sách CHGR tại Hà Nội, giá bán căn 
hộ 11 triệu đồng/1m2 (bao gồm cả thuế VAT 
và tiền sử dụng đất, nhưng chưa bao gồm 

phí bảo trì, lệ phí trước bạ). Giá bán căn hộ 
là 990 triệu đồng. Trong giá bán 1m2 diện 
tích căn hộ được phân bổ như sau: 

Tiền sử dụng đất:              880.000 đồng
Giá sàn căn hộ:           9.200.000 đồng
Tiền thuế VAT:                920.000 đồng
Tổng cộng:     11.000.000 đồng/1 m2

Trong hộ có 3 người được hưởng chính 
sách CHGR, mỗi người được hưởng trên 
diện tích 25m2 tổng cộng 3 người hưởng 
75m2. Theo chính sách CHGR, Nhà nước 
sẽ ưu đãi cho hộ này trong việc mua 
CHGR là 75m2x (880.000 + 920.000) = 
135.000.000 đồng. 

Theo chính sách CHGR trên, Ngân 
hàng sẽ cho vay bằng 50% giá bán căn 
hộ, tức cho vay 50% x 990.000.000= 
495.000.000 đồng. Như vậy, hộ này chỉ 
cần trả 990.000.000 - (135.000.000 + 
495.000.000) = 360.000.000 đồng và có 
thể được nhận bàn giao căn hộ. Khoản tiền 
vay 495.000.000 đồng được trả đều trong 
60 tháng với lãi suất không quá 0,75%/1 
tháng/khoản dư nợ vay còn lại. Tuy nhiên, 
cả 3 người được ưu đãi trong hộ này phải 
ở liên tục tại căn hộ này trong thời gian 05 
năm kể từ ngày được nhận bàn giao căn 
hộ (phải dọn đến ở trong vòng 6 tháng kể 

từ ngày nhận bàn giao căn hộ). 
Với giả định như vậy chúng tôi tin rằng 

nhiều hộ sẽ có đủ khả năng tài chính để 
mua những CHGR nêu trên, góp phần giải 
tỏa lượng căn hộ tồn kho hiện nay, kích thích 
phát triển kinh doanh chung cư CHGR.

Tất cả các chung cư tham gia bán cho 
người nước ngoài, chung cư đăng ký tham 
gia chính sách CHGR đều phải đăng tải 
đầy đủ thông tin trên trang Web chuyên đề 
của Bộ Xây dựng, của Sở Xây dựng địa 
phương, của doanh nghiệp. Những thông 
tin đó bao gồm: Các thông số về chung cư, 
giấy phép xây dựng, sơ đồ thiết kết, giá 
bán, phương thức thanh toán, những Ngân 
hàng hỗ trợ, thời gian khởi công, thời gian 
hoàn thành, thời gian giao nhận nhà, các 
nhà thầu, các đơn vị giám sát, tiến trình thi 
công, những cam kết của chủ dự án, những 
vướng mắc liên quan đến dự án…

Nếu giải quyết những khó khăn theo 
phương thức trên sẽ tạo cơ hội cho sự phát 
triển minh bạch và bền vững trong lĩnh vực 
kinh doanh bất động sản tại Việt Nam,  góp 
phần thu ngoại tệ cho đất nước, thúc đẩy 
phát triển nhiều ngành kinh tế, đáp ứng nhu 
cầu về nhà ở cho đại bộ phân dân cư đô 
thị.

Cuộc khủng hoảng là cơ hội để chúng ta chuyển từ thị trường 
bán nhà trên giấy - hợp đồng góp vốn sang bán nhà thực khi chúng 
ta dư nguồn cung. Ở thời điểm hiện tại, vấn đề mà Nhà nước nên 
cứu là thị trường nợ xấu để tránh các nhóm lợi ích bởi Nhà nước 
không thể thu mua hết được các dự án. Khi mua từ ngân hàng, Nhà 
nước giải quyết được nợ xấu và có được sản phẩm nhà ở giá rẻ từ 
chính nợ xấu đó. 

Bất‱₫ộng‱sản‱₫ường‱Trần‱Duy‱Hưng,‱Hà‱Nội
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